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Prezentare:
Ansamblul Bonavita Rezidential – proiectul Ciprian Porumbescu, este
alcatuit din 18 unitati locative, ce difera prin suprafata terenului
suprafata interioara utila si pretul de achizitie. La momentul actual mai
sunt disponibile doua unitati locative, dupa cum urmeaza
Locuinta tip D
Specificatiile locuintei:
❖ Regim de constructie: P + 1 E
❖ Suprafata totala teren: 190 mp + 47 mp cota indiviza din drumul de servitute
❖ Amprenta la sol: 67 mp
❖ Suprafata construita desfasurata totala a locuintei (P+1E): 151 mp
❖ Suprafata utila totala a locuintei: 125 mp (inclusiv terasa & balcoane)
❖ Suprafata utila interioara a locuintei: 115 mp (exclusiv terasa & balcoane)
❖ Locuintele tip D sunt construite in oglinda, cu perete despartitor individual, cu
rost de dilatatie intre cei doi pereti si placare la exterior cu termosistem de
10cm grosime. Locuintele nu au suprafete comune, iar curtea este individuala
pentru fiecare unitate locativa.

Pret: 118.000 €
Locuinta tip E

Specificatiile locuintei:
❖ Regim de constructie: P + 1 E
❖ Suprafata totala teren: 366 mp + 94 mp cota indiviza din drumul de servitute.
❖ Amprenta la sol: 79 mp
❖ Suprafata construita desfasurata totala a locuintei (P+1E): 180 mp
❖ Suprafata utila totala a locuintei: 150 mp (inclusiv terasa & balcoane)
❖ Suprafata utila interioara a locuintei: 125 mp (exclusiv terasa & balcoane)

Pret: 147.000 €

Pentru rezervarea unei locuinte de tip E, din faza de proiect beneficiati
de un discount in suma de 2000 € din pretul de lista.
Pentru rezervarea unei locuinte de tip D, beneficiati de un discount in
suma de 4000 € din pretul de lista.
Specificatiile tehnice legate de executia lucrarilor, elementele de finisaj atat cele
de interior cat si cele de exterior sunt la fel pentru toate tipurile de locuinte,
conform descrierii prezentate in paginile urmatoare.

Cateva cuvinte despre proiectul nostru:
Bonavita Rezidential este un ansamblu de locuinte individuale amplasat in
nordul capitalei, la intrare in orasul Otopeni pe strada Ciprian Porumbescu.
Conceptul arhitectural modern imbinat cu linistea oferita de natura formeaza
tabloul locuintei ideale. Ne-am propus sa definim acest termen inca de la inceput
prin buna executie a constructiei si prin calitatea finisajelor alese.
In etapele de dezvoltare am ales sa folosim produsele ce poarta sigla
brandurilor renumite pentru calitate si durabilitate. Echipa noastra este formata din
profesionisti in domeniul proiectarii si al constructiilor, impreuna cu care reusim sa
asiguram calitatea lucrarilor pe parcursul derularii fiecarei etape de construire.

Detalii despre executie:
❖ Constructia este executata pe fundatii continue din beton armat care se sprijina
pe talpa din beton cu latime de 60 cm si inaltime de 50 cm, structura cu stalpi
de 30x30/30x45cm, grinzi 30 x 50cm si plansee armate de 15 cm grosime.
❖ Zidaria este portanta si executata din caramida Porotherm de 30 cm grosime,
izolata la exterior cu polistiren expandat cu grosime 10 cm pentru un transfer
termic foarte redus.
❖ Locuinta este acoperita cu tabla Wetterbest de culoare maro mat.
❖ Compartimentarile interioare sunt din caramida, peretii tencuiti mecanizat iar
sapele sunt turnate elicopterizat.

Finisaje Exterioare:
❖ Fatada este executata cu tencuiala decorativa in doua culori in conformitate cu
randarile.
❖ Scara de la intrarea in casa, terasa din spate si balconul vor fi finisate cu gresie
antiderapanta.
❖ Tamplaria PVC este Salamander cu profil de clasa A, 7 camere, 4 anotimpuri,
geam tripan, cu armatura din otel zincat de 2 mm grosime rectangulara pe toc,
cu muchii exterioare rotunjite, manere sekustice si feronerie germana Roto NT,
sistem microventilatie si sistem antiefractie, geam termoizolant triplu marca
Saint Gobain Glass.
❖ Usa de la intrarea principala este metalica, echipata cu sistem anti-efractie si
sistem de izolatie termica si fonica, marca Pinum.

Finisaje Interioare:
➢Living
❖ Parchetul folosit pentru placari va avea proprietati pentru sistemul de incalzire
prin pardoseala.
❖ Peretii sunt tencuiti, slefuiti si zugraviti cu vopsea lavabila alba printr-un proces
mecanizat pentru a asigura un aspect final impecabil.

➢Bucatarie si zona de dining
❖ Pardoseala va fi placata cu gresie ceramica.
❖ Peretii din bucatarie vor fi placati cu faianta (doar in zona blatului).
❖ Restul de suprafata a peretilor sunt zugraviti cu vopsea lavabila alba.

➢Baie de serviciu parter
❖ Baia va fi finisata prin placare cu gresie si faianta si utilata cu obiecte sanitare.
❖ Tavanul este izolat cu rigips rezistent la umezeala pe structura metalica si
zugravit cu vopsea lavabila alba.

➢Dormitoarele
❖ Parchetul folosit pentru placari va avea proprietati pentru sistemul de incalzire
prin pardoseala.
❖ Peretii sunt tencuiti, slefuiti si zugraviti cu vopsea lavabila alba.
❖ Tavanul este izolat cu rigips pe structura metalica si zugravit cu vopsea lavabila
alba.

➢Baile de la etaj
❖ Baile vor fi finisate prin placare cu gresie si faianta si utilate cu obiecte sanitare.
❖ Tavanul este izolat cu rigips rezistent la umezeala pe structura metalica si
zugravit cu vopsea lavabila alba.

➢Holuri
❖ Peretii sunti tencuiti si zugraviti cu vopsea lavabila alba.
❖ Tavanul este izolat cu rigips pe structura metalica si zugravit cu vopsea lavabila
alba.
❖ Pardoseala va fi placata cu parchet sau placi ceramice.

➢Usi de interior si trepte
❖ Usile de interior vor fi marca Pinum iar culoarea va fi la alegerea dvs. din gama
de culori prezentata in catalogul producatorului.
❖ Treptele si contratreptele din interior vor fi placate cu parchet sau gresie
ceramica.

Bugetul alocat pentru finisajele interioare este de 7700 Euro pentru locuintele de
tip E si 7200 Euro pentru locuintele tip D si include:
Parchet si plinta
Trepte si contratrepte placate cu parchet sau gresie ceramica
Usile de interior
Gresie si faianta
Plinta ceramica
Obiecte sanitare pentru fiecare din cele 3 bai (lavoar, baterie pentru
lavoar, cabina de dus sau cada, baterie pentru cada sau cabina de dus,
vas wc si bazin incastrat, 1 bideu)
➢ Accesorii si materiale pentru montaj.
➢ Manopera pentru montaj.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Modelele si culorile pentru finisajele interioare vor putea fi alese de catre dvs. in
calitate de beneficiar.

Instalatia termica:
❖ Instalatia de incalzire a locuintei este prin pardoseala pentru toata suprafata
interioara (living, bucatarie, dining, hol parter + etaj, cele 3 dormitoare si cele 3
bai) si este echipata cu termostate digitale pentru reglarea ambientala a
temperaturii pentru fiecare zona.

Instalatia interioara de apa rece si calda:
❖ Instalatia interioara de apa rece este realizata din PPR.
➢ Traseele pentru instalatia interioara de apa rece si apa calda sunt
proiectate astfel incat sa asigure lungimi minime de conducte si acces rapid
in timpul exploatarii.
❖ Alimentarea cu apa calda
➢ Alimentarea cu apa calda se realizeaza prin conducta de distributie,
racordata la centrala termica a locuintei.
❖ Sursa de alimentare cu apa (putul) este forat la o adancime de 22m, realizat cu
tub albastru din PVC, echipat cu hidrofor, iar conductele de alimentare de la put
sunt racordate la instalatia de apa rece a casei.
❖ Instalatia de deversare a apelor menajere uzate este realizata prin conducta
PPR pana la punctul de colectare.
❖ Apele uzate se vor colecta in ministatia de epurare (fosa septica) ecologica, ce
functioneaza pe baza de bioactivatori cu sistem propriu de drenaj si perioada de
golire medie intre 18 si 24 de luni.
❖ Toate materialele folosite la instalatia termica si sanitara, inclusiv pompa de
alimentare a putului, centrala termica, distribuitoarele, vor fi insotite de
certificat de garantie.

Instalatia electrica:
❖ Este executata din cupru pe tub copex si dispune de un numar stabilit de prize,
intrerupatoare, cablu tv, internet, telefon, interfon si sistem de supraveghere
video.
❖ Toate incaperile sunt prevazute cu prize, amplasate pentru a asigura utilitatea
necesara.
❖ Locuinta este prevazuta cu instalatie de impamantare.
❖ Instalatia electrica a locuintei va fi insotita de certificat de buna executie si
garantie a lucrarii.

Instalatia de gaze naturale:
❖ Este executata astfel incat sa asigure debitul de consum pentru echipamentul
de gatit de la bucatarie ( 0.80N/mc/h ) si pentru centrala termica la parter cu
debit max de gaz: 3.10N mc/h .
❖ Instalatia poate fi prevazuta cu senzori de gaze pentru fiecare foc (centrala si
aragaz).

Amenajare in curte:
❖ Aleile din jurul casei sunt pavate si au o latime de 80cm. De asemenea, aleea de
acces pietonala si cea pentru accesul auto sunt pavate. Montajul pavelelor este
facut pe terasament format din pamant compactat, pat de pietris, plasa sudata
si sapa de beton. Pentru calitate, durabilitate si un aspect estetic bun am ales sa
folosim pavele vibropresate, asortate locuintei prin culoare.
❖ Curtea se va preda nivelata si amenajata cu gazon.
❖ Gardul este echipat cu poarta pentru acces auto in curte si poarta pentru intrare
pietonala.

Securitate:
❖ Supraveghere video
➢ Locuintele dispun de un sistem de supraveghere individual, format din 4
camere video HD ce vor acoperi toate unghiurile locuintei si ale curtii
interioare, prevazut cu dispozitiv de stocare si transmitere a imaginilor in timp
real pe smart phone, tableta sau laptop.
❖ Sistem de alarma
➢ Sistemul de alarma wireless este prevazut cu senzori de miscare si sirena
montanta pe partea exterioara a locuintei. La declansarea alarmei, va fi
transmis in timp real un semnal de alarmare catre biroul de monitorizare al
firmei de paza, pentru interventie rapida.
❖ Bariera de acces
➢ Accesul va fi permis doar proprietarilor sau vizitatorilor, prin montarea unei
bariere de acces ce va putea fi actionata doar de locuitorii ansamblului
rezidential, prin intermediul telefonului mobil.
❖ Serviciu de monitorizare si interventie 24/7
➢ Serviciul de monitorizare si interventie rapida 24/7, individual pentru fiecare
locuinta, va fi asigurat de catre o societate profesionala cu peste 20 de ani de
experienta in domeniu.

❖ Cartea tehnica a casei – se va inmana la predarea casei. In aceasta carte sunt
anexate toate procesele verbale incheiate la fiecare etapa de constructie (studiul
geotehnic, trasare, armare, turnare placi, stalpi, zidarie) de catre dirigintele de santier,
executant si beneficiar si, de asemenea, avizele de la statia de betoane care ne-a
furnizat betonul.

❖ Garantie – se acorda pentru tot imobilul timp de 2 ani de la data predarii pentru
orice defectiune aparuta, iar pentru restul materialelor si obiectelor, precum:
tamplarie, acoperis, instalatie termica, instalatie sanitara, instalatie electrica, se
acorda garantie separata oferita de producator si garantia lucrarilor de montaj oferita
de catre executant.

❖ Locuinta curata – dupa finalizarea lucrarilor, inainte de predarea finala, va fi
efectuata curatenia interioara generala de catre o firma de specialitate.

Achizitia locuintei – plata poate fi efectuata din surse proprii prin transfer
bancar sau prin contractarea unui credit, etapizata dupa cum urmeaza:
Pasul 1 - Contract de rezervare a locuintei incheiat intre parti: 3000 Euro
Pasul 2 - Contract notarial de vanzare-cumparare: 20% din valoarea ramasa de
achitat.
Pasul 3 - Achitarea integrala la predarea locuintei in stadiul complet finisat
conform prezentarii.
Solutie de finantare
Solutia potrivita de finantare va poate fi prezentata de catre brokerul de credite
partener cu care lucram, specializat in segmentul de creditare imobiliara. Prin
parteneriatul activ cu toate bancile din Romania va poate fi prezentata solutia
optima personalizata in conformitate cu cerintele dvs.
In calitate de client al Bonavita Rezidential, serviciul de consultanta, analiza,
aprobare si finantare vã va fi oferit gratuit.
Prezentarea este pentru o locuinta complet finisata. Bugetul alocat poate fi
depasit, iar extra costul va fi achitat de catre dvs., in calitate de beneficiar.

La inceputul anului urmator urmeaza sa incepem lucrarile pentru un nou proiect unde
vom mentine arhitectura si detaliile tehnice de executie ale locuintelor. Primele unitati
locative vor fi finalizate si vor putea fi predate la sfarsitul anului 2020. Pentru
rezervarea din stadiul de proiect beneficiati de 2000 Euro discount.

Puteti cere informatii suplimentare sau programa o vizionare la
tel : 0740 979 979 e-mail : vanzari@bonavita-rezidential.ro
PARTENERI

Randari exterioare si planuri de interior pentru locuintele tip E

Randari exterioare si planuri de interior pentru locuintele tip D

